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 Nagra punkter ur V&r fattigv&rdsrdttsliga praxis.'

 Af Birger Ekeberg.

 II.

 Till fragan om behorighet att meddela fattigvard.

 Fixerandet af begreppet vardnadssamhalle i fattigvardsratts-
 lig mening ar af storsta betydelse. Med denna begreppsutredning
 ar svaret gifvet pa fragan, hvilket samhalle i hvarje sarskildt fall
 ar behorigt att med en behofvande taga befattning med den verkan,
 att den meddelade vardnaden far den rattsliga karaktaren af fat-
 tigvard. Aliggande att i det sarskilda fallet draga f6rsorg om en
 behofvande kan ocksa endast meddelas vardnadssamhallet.

 Enligt F. F. ? i ,eger den, som vill soka fattigvard,,, att
 genom viss mellanhand vanda sig till ,fattigvardsstyrelsen i det
 fattigvardssamhalle, inom hvilket han vistas>,.2 Om tolkningen af
 detta stadgande har i praxis ingalunda radt enighet. K. R. har
 stundom dari inlagt den betydelsen, att endast det samhalle, dar
 den behofvande ar bosatt, har forpliktelse att om honom taga vard,
 afven om han, da fattigvard begares, tillfalligt vistas inom annat

 1 F6rkortningar: F. F. = K. F6rordningen den 9 juni I87I angaende fattigvar-
 den; H. = Nytt Juridiskt Arkiv, utg. af Holm, afd. I; H. D. = H6gsta Domstolen; K
 R. = Kammar-Ratten; N. T. = Naumanns Tidskrift for lagstiftning, lagskipning och for-
 valtning; P. I903, I904 = Fattigvardsmal, Referat, I:sta och 2:dra argangarna, utg. af
 Palmgren. Viktigare citerade lagrum finnas aftryckta s. 382; se ock ofvan s. 3I0.

 2 I 1870 ars kommittfo6rslag ? II hette: ,egande den, som anser sig daraf vara
 i behof - - - det fattigvardssamhalle, inom hvilket den nodstaillde da vistas.,

 Ekonomisk Tidskrzft. r90o. 22
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 BIRGER EKEBERG

 fattigvardssamhalle. H. D. har ater ansett ifven ett blott tillfilligt
 vistande inom ett samhalle vid tiden for fattigvardens pakallande
 med bibehallet hemvist i ett annat konstituera behorighet for det
 forra till fattigvards meddelande och synes nagon gang rent af
 hafva utgatt ifran att ? 1 icke afsett att fastsla nagon begrans-
 ning i vardnadsbehorigheten. 2 Ofta hafva slutligen K. R. och
 H. D. enstammigt uttalat den satsen, att en kommun, dar den beh6f-
 vande hvarken tillfalligtvis uppehaller sig eller kan sagas vara bosatt,
 da fattigvard sokes, icke ar att anse sasom behorigt vardnadssam-
 halle, och detta utan afseende pa sadana omstandigheter, som att
 han dar f6rut agt sitt hemvist, att han f6rflyttas dit i och for vard-
 nadens fortsatta utofning o. s. v.3

 Det galler nu att skilja mellan dessa stridiga meningar.
 Soker man i sadant syfte efter den grund, som fran lagens syn-
 punkt kan antagas vara den for fragan om vardnadsbehorigheten
 normgifvande, sa faller genast i ogonen stadgandet i F. F. ? 12,
 dar fattigvardsstyrelse alagges att, da fattigvard blifvit sokt, >,gra
 sig noga underrattad om sokandens lefnadsforhallanden och behof
 samt efter forekommande omstandigheter bestamma, om ochi
 hvilken man fattigvard honom lamnas ma. Detta stadgande, som
 star i intimaste samband med den har narmast diskuterade regeln
 i ? i , later det tydligen framsta sasom en onskvardhet, att vard-
 nadsansokningen handlagges af den fattigvardsstyrelse, som ager
 basta kannedom om de forhallanden, af hvilka ansokningens bifal-
 lande eller afslaende bor bero. Det synes fran denna synpunkt for-
 kastligt att laimna behorigheten till fattigvards meddelande utan
 hvarje begransning eller att lata den blotta omstandigheten, att

 1 Sa sarsk. H. I883 not. B 562 (en person, som fran barndomen vistats i viss kom-
 mun, begaf sig darifran till sitt f6rmenta hemortssamhalle f6r att s6ka fattigvard); 1884 s.
 60; se ock H. I88I not. B 212 (en person innehade och brukade ett torp i en socken,
 men bodde i en stuga i en annan); 1884 s. 259; 1895 s. 494, 551.

 2 Se sarsk. H. 1883 not. B 562; I884 s. 60; I895 s. 551 (i detta fall kan m6jligen
 den omstandigheten hafva inverkat, att det samhalle, som ingripit, var den vardades fak-
 tiska mantalsskrifningsort); se ock H. i88i not. B 212; I895 S. 494.

 3 H. 1883 not. B 52I (en person, som kort f6rut definitivt afflyttat fran en socken
 och tillfailligtvis befann sig i en annan, ansags skola vardas af den senare); 1884 not. B 318
 (f6rmyndare vande sig f6rgafves till den kommun, dar han sjalf, men ej myndlingen var
 boende). I893 not B 338; I895 not. B 258; I896 not. B 326; se ock I892 not. B 23 (tva
 reservanters mening). - En sammanstallning af P. I903 s. II och P. I904 s. 22 synes
 gifva vid handen den ohallbara uppfattningen, att annorstades an a boningsorten meddelad
 vard icke ar att anse sasom fattigvard i refusionsafseende, men val da fraga ar om tillamp-
 ligheten af ? 25.
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 *den behofvande vid ansokningstidpunkten faktiskt befinner sig pa
 viss kommuns mark, blifva den allena afgorande. En dylik princip
 skulle for ifrigt ej blott i manga fall landa till fragans dragande
 infbr ett forum med bristande faktisk kompetens; det skulle jamval
 mojliggora ett obehirigt hasarderande med F. F:s foreskrifter, om
 den behofvande med utsikt till framgang utan vidare kunde vanda
 sig till den eller de fattigvardsstyrelser, hvilka kunde formodas
 hafva en liberalare uppfattning af bestammelserna i ? I. ' Sarskildt
 for det regelmassiga f6rhallandet, att den behbfvandes faktiska bo-
 ningsort och fattigvardsrattsliga hemort sammanfalla, innebure det
 ett uppenbart intrang i vederborande kommuns naturliga sjalfbe-
 stammanderatt, om fragan, huruvida och hurudan vard borde med-
 delas, genom ett rent tillfalligt besok kunde dragas under en
 grannkommuns profning. Harmed ar dock ingalunda sagdt, att
 man ager tillmita dessa synpunkter en sa dominerande betydelse,
 att man rent af 6fversatter uttrycket i ? I I med , bosattningsort,. 2
 Om en dylik regel vore riktig, skulle ju personer, som tillfalligtvis
 uppehalla sig pa langt afstand fran sin egentliga boningsort och
 darvid raka i en sadan belagenhet, som i F. F. ? I omfirma-
 les, faktiskt icke aga nagot vardnadspliktigt samhalle, som hade
 tillfille att omedelbart ingripa. Men sakens natur synes ju
 gifva vid handen, att ?? i och 12 icke kunna afse att pa dylikt
 satt i viss man f6rsatta ? I ur kraft, och detta bestyrkes afven af en
 sammanstallning med andra lagens uttryckliga stadganden. En jam-
 forelse mellan 40 ?:s firsta och andra moment visar namligen fullt
 otvetydigt3, att afven ett samhalle, som icke ar att anse sasom
 en persons hemvist, utan blott ar hans tillfalliga vistelseort,
 kan vara pliktigt att meddela honom fattigvard eller m. a. o. vara
 behorigt vardnadssamhalle. Otvifvelaktigt ar val ock, att de forut
 antydda synpunkterna under alla forhallanden maste kombineras
 med krafvet, att begreppet maste bestammas pa ett satt, som icke

 1 Detta blefve resultatet af H. D:s standpunkt H. I883 not. B 562 och reservan-
 tens mening P. I903 s. II.

 2 Att vardnadssamhallet! ej beh6fver sammanfalla med mantalsskrifningsorten,
 foljer af ? 25, sista punkten.

 3 Af lagrummen framgar, att tillsyningsman 6fver bettlare kan fordra, att fattig-
 vardsstyrelsen a den tillfalliga uppehallsorten ingriper, om bettlare antraffas i den i i om-
 formalda belagenhet. Nagot liknande beh6fver ej anses stadgadt genom hvad i ? ii talas
 om anmalan hos tillsyningsman, polismyndighet etc., da dar afses myndigheter i vistelse-
 samhillet och allt salunda ankommer pa inneb6rden af detta begrepp.
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 i och fir sig for nagot under ? i hanf6rligt vardnadsfall utesluter
 mojligheten att erhlla omedelbar vard i den ordning, som i ?? I
 och 2 ar stadgadt. Men ? 40 f6ranleder a andra sidan nippe-
 ligen till att den nyss firut ifrigasatta utgangspunkten for problemets
 losning helt skjutes it sidan. Man far namligen icke forbise, att
 de i ? 40 omhandlade personerna ansetts i sarskild grad farliga
 for den allmanna ordningen och att ett ofordrojligt ingripande af
 fattigv,rden pa den grund hir mer an eljest synes onskvirdt.

 Man har salunda vid behbrighetsfragans losning att fast-
 halla a ena sidan 6nskvardheten af vardnadens fulla effektivitet,
 a andra sidan nodvandigheten att f6rhindra, att tillfalliga eller ma-
 handa rent af i ohemul afsikt tillkomna fakta onidigtvis landa till
 hinders fbr v,rdnadens handhafvande af det dartill in casu mera

 kompetenta fattigvArdssamhallet. Det synes pa den grund rikti-
 gast att sa tillimpa stadgandet i ? 1, att sasom regel endast det
 samhille betraktas som behirigt vardnadssamhalle, dar den be-
 hofvande faktiskt ir bosatt vid den tidpunkt, da fattigvard bega-
 res. Skulle likval den behofvande genom att anlita fattigvarden
 i namnda kommun pa grund af afstIndet under lingre eller kor-
 tare tid komma att sakna vard, som han har utsikt att er-
 hdlla genom att vanda sig till det fattigvardssamhalle, dar han for
 tillfallet uppehaller sig, s.a ir detta senare pliktigt resp. beratti-
 gadt att med laglig ratt till ersattning meddela fattigvard, da s.a-
 dan i behirig ordning pikallas'. Att jamval den vardnad, som i
 ett dylikt fall meddelas af boningsortens fattigvardsstyrelse, far
 den rattsliga karaktaren af fattigvard, ar emellertid otvifvelaktigt.
 Under den angifna forutsattningen finnas alltsa i sjalfva verket

 1 En person kan aga hemvist pl flera orter samtidigt; Davidson, denna tidskrift
 1902 s. 212 f. For dylika fall, som med afsemnde pa personer, hvilka beh6fva anlita fattig-
 vardens hjalp, maste bli sallsynta, torde de ofvan angifna synpunkterna icke foranleda till
 att den reguliera vardnadsbeh6righeten inskrankes till det samhalle, som kan betraktas sa-
 som den behofvandes egentliga hemvist. Jfr K. F. ang. mantalsskrifning 6/8 I894 5 3 mom. ..
 Om daremot t. ex. en person, som har sitt hem pa en ort, i regeln en del af dygnet for
 sitt arbete eller eljes uppehaller sig a en annan, sa torde han hafva sitt reguliera vardnads-
 samhalle pi den forra; se ock K. R. i H. i88i not B 212; 1895 s. 494. (Den senare orten
 kan val betecknas sasom personens ))stadigvarande vistelseortn, men knappast sasom hans
 )boningsort); Davidson, a. st. s. 211. Motsatsen mellan )boningsort) och ))tillfallig vistelse-
 ort) ar salunda ej fullt uttommande). I sistnamnda fall afvensom eljest, da den beh6fvande
 gjort annan ort an sin boningsort i afsevardare grad till centrum for sin verksamhet, b6r
 han ritteligen fran en rent tillfallig uppehallsort hanvisas till denna andra ort for vardnads
 erhlllande, om sadant kan ske utan risk for vardnadens fulla effektivitet, medan en hanvis-
 ning till boningsorten icke lampligen kan ifragakomma.
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 tvenne, ev. flera' beh6riga vardnadssamhallen. Denna uppfattning
 air ingalunda oforenlig med ordalagen i I I. En person kan
 nimligen vid visst tillfalle med en skiftning i ordets betydelse sa-
 gas ,vistas) bade at sin bosattningsort och a sin tillfalliga uppe-
 hallsort2, och det galler salunda blott att, sasom ofvan skett, sika
 pa ett med fattigvardsinstitutets grundprinciper ifverensstammande
 satt fastsli de olika vistelsekommunernas vardnadsbehorighet. -
 Allenast for ett fall lider regeln, att endast vistelsekommun ar be-
 horigt vardnadssamhalle, ett undantag: da hemortssamhalle i stor
 utstrackning ar berattigadt att fa vardnadens utifning pa sig 6f-
 verflyttad3, maste det ock anses behirigt att, med bibehallen er-
 sattningsratt mot annan for underhallskostnaden definitivt ansvarig,
 omedelbart taga sig an den behiofvande, afven om denne icke
 langre har sin bostad inom samhallet eller eljest dar vistas.

 Den salunda bestamda regeln om vardnadsbehirighet kom-
 mer dock i tillampningen att te sig atskilligt modifierad. Nar
 visst samhalle ingripit med fattigvard, larer namligen det for fra-
 gan om ersattningsratten afgirande icke kunna bli, huruvida detta
 samhalle, om hansyn tages till det objektiva saklaget i hela dess
 vidd, framstar sasom behirigt vardnadssamhalle i nyss angifna
 mening, utan huruvida det pa grund af de firhallanden, som voro
 eller skaligen bort vara bekanta, da varden meddelades, haft an-
 ledning tro sig aga en dylik behirighet. Och nagon mera nog-
 grann unders6kning af de omstandigheter, som kunna vara af be-
 tydelse fir behirighetsfragans besvarande, torde icke behofva ha
 skett, fir att ett ingripande med fattigvArd skall anses rattfardi-
 gadt. Att alagga fattigvardsstyrelsen en mera ingaende prifning
 i detta afseende, da ansijkan om fattigvard fireligger till afg6rande,
 skulle namligen, sarskildt da fraga ar om vArdnad af mera tillfal-
 lig beskaffenhet, obehirigen nedtynga den i ? I2 omfirmalda pro-
 ceduren och inkrakta pa dess raskhet och smidighet4. Ett bevis
 for behorighet sAsom vArdnadssamhalle larer under sadana fir-
 hallanden ej heller kunna afkrafvas sikanden vid refusionstalan,

 Jfr s. 370 not. I.
 2 Jfr den gradation hos begreppet )hemvist), som antages i K. F. ang. mantals-

 skrifning 6/8 1894 ? 3 mom. I; se ock Davidson, a. st. s. 211.
 9 ? 30 mom. I.
 4 Svarigheter kunna m6ta vid bestammandet saval af hvar en person skall anses

 bosatt, som af behofvets egenskap att tillata ett hanvandande till boningsorten.
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 utan bevisskyldigheten i detta afseende synes aligga hans motpart.
 Praktiskt sedt, torde alltsa regeln i ? 1 blifva af betydelse huf-
 vudsakligen da ett samhalle, som tydligen icke i nagon bemirkelse
 ar den behifvandes vistelsekommun och ej heller hans hemorts-
 samhille, meddelat fattigvard, eller da den tillfalliga uppehallsor-
 tens fattigvardsstyrelse mera uppenbart ingripit i den med den
 behofvandes forhallanden mera bekanta kommunens sjalfbestim-
 manderatt1, detta sirskildt i fall, dar ett tillfalligt besbk i ett sam-
 halle icke kunnat antagas hafva annat syfte in en forflyttning af
 fragan om fattigvards meddelande fran en fattigvardsstyrelse till
 en annan2. - Hvad nu sagts narmast med hansyn till fragan om
 ersattningsratt for lamnad vard, ager helt sakert afven sin tillamp-
 ning, da fraga blir om tolkningen af F. F. ?? 25 samt 35 f. Att
 dessa lagrum skulle hvila pa en annan uppfattning af begreppet
 fattigvard an ? 29, kan namligen icke antagas3. I ena som i andra
 fallet blir salunda afven den, som gor gallande, att vardnad med-
 delats af obehorig fattigvardsstyrelse, bevisskyldig for sitt pa-
 staende.

 Det kunde mihanda ifragasattas, huruvida man verkligen
 sasom en helt generell forutsattning for att kommunal fattigvard
 skall anses vara fir handen, har att uppstalla en fordran pa att
 vardnaden meddelats af behirigt vardnadssamhalle, eller huruvida
 icke fattigvard enligt ? 2 stadse kunde anses foreligga, sa snart
 understidet beviljats af en fattigvardsstyrelse, likgiltigt hvilken.

 Fragan, huruvida icke nagon fattigvard alls eller fattig-
 vard enligt ? 2 ar for handen, har sin stirsta praktiska be-
 tydelse for sp6rsmalet om den meddelade vardnadens firmaga
 att jamlikt ? 25 hindra firvarf af ny hemortsratt. I detta han-
 seende synes bira vara afgirande, i hvilken man en meddelad
 vardnad kan anses bara vittne om en persons ofirmaga att sta
 pa egna fitter i ekonomiskt afseende. Och afven om dylik ofir-
 maga icke garna kan anses tillrackligt styrkt darigenom, att
 bistand mottagits af ett fattigvardssamhalle, for hvilket den under-

 1 Det sagda far naturligtvis sin st6rsta betydelse med afseende pa f6rhallandet
 mellan grannkommuner och sarskildt - pa grund af vardnadskostnadernas olika h6jd -
 for f6rhallandet mellan stader och kringliggande landsbygd.

 2 Tydligast framtrader obeh6righeten, om vardnadsans6kningen redan a bosatt-
 ningsorten blifvit afslagen.

 3 Se daremot P. I903 s. II och 1904 s. 22 samt ofvan s. 368 not 3.
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 stddde ar helt och hallet frammande, sa kunde den dock synas
 tillrackligt bekraftad ej blott genom ett underst6id af hemorts- eller
 vistelsesamhalle, utan ock af annat samhalle, dar den behbfvande
 pa mera stadigvarande satt vistats under senare tid och dar hans
 personliga f6rhadlanden fbljaktligen kunna antagas vara mera kanda'.
 Faststallandet af ett sarskildt begrepp vardnadssamhdlle fbr 2 ?:s fall
 synes dock icke bbra komma i fr'ga. FasthMaler man, att ~? i och
 12 mom-. i icke kanna till nagon skilinad i formellt afseende mellan
 beviljandet af obligatorisk och af frivillig fattigvard, s'a synes nam-
 ligen synnerligen oegentligt, om, sedan en refusionstalan val afvi-
 sats pa grund af bristande beh6righet till vardnadens meddelande,
 samma vardnad likval skulle kunna betraktas sasom en fattigvard
 enligt ? 2. Det riktiga synes darf6r vara att aidrig tillmata ett
 underst6d, som meddelats af annat samhalle an den behboriga
 vardnadskommunen, nagon betydelse i fattigvardsrattsligt afse-
 ende2

 Det rittsliga begreppet fattigvard dir emellertid ingalunda
 uttbmdt med den voardnad, som meddelas af fattigvardsstyrelse i
 behbrigt vordnadssamhalle. Fattigvardsf6rordningens direkta be-
 stammelser kanna visserligen icke nogon annan modifikation af
 hufvudregeln i ~ i i och I 2 an den, som fbranledes af bettleritill-
 syningsmans ratt att hemsanda minderariga bettlare ' sait af fattig-
 vardssamhalles indelande i rotar och upprattandet af s. k. privata
 vardnadssamhallen, ' f6r hvilka senare fall den f6iregaende fram-
 stallningen blir tillamplig, do det galler att afgbra de sarskilda
 vardnadssubjektens inbdrdes beh65righet. Men bland de vordnads-
 regler af mera speciell natur, till hvilka ? 5 hanvisar, aterfinnas

 I Hinsvnen till hemortskommunens intressen krifver ej heller bar en trangre be-
 grAnsning af begreppet v'ardnadssamhalle.

 2Jfr ock nedan s. ;82. Ett meddelande af understbd i afsikt att ainsmygas) fat-
 tighjon i annat samhalle (d. v. s. genom understdd, som utgifvas f5r rent privata, men i
 sjalfva verket afse att tjana ILommunens ekonomiska intressen, h'ala tillampligheten af S 25
 ute, tills ny hemortsrttt hunnit fbrvtrfvas) kan ju endast vantas af fdrutvarande hemorts-
 kommun, hvilken enligt det f6regAende stadse dr beht6rigt vArdnadssamhalle. H. 1875 S. 322;
 1883 5. 198: 1892 s. i65; P. 1904 5. I4.

 3 SS 40 mom. I3; 43 Moom. 2; jfr. ock 5? 35 mom. 2; 36 mOn'. 3. FhrsMidnings-
 kostnaden ar att betrakta s6som fattigvArd enligt ? i.

 4 SS 8, IO mom. 2, 14, I mom. 4, 16 moni. 4, 20 resp. S 34. Den fattigvard,
 som jtmlikt S 34 meddelas af fabriks-, bruks- eller grufvehgare, ar naturligtvis val att skilja
 frin ut6fvandet af en hans obligationsrattsliga vArdnadsplikt jamlikt ? 4.
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This content downloaded from 132.239.1.231 on Mon, 27 Jun 2016 03:31:41 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 difven stadganden, sorn ber65ra hithbrande spbrsmMa. F6r visst
 fall, ndimligen med afseende poa vanartade och i sedligt afseende
 fijrsummade barn, har sdlunda behbrighet att foranstalta om vord-
 nad, som i vissa afseenden har den rattsliga karaktdiren af fattig-
 vard, tillagts annan kommunal myndighet in fattigvordsstyrelsen,
 ndimligen den s. k. barnavardsnamnden, som numera skall finnas
 inom hvarje skoldistrikt.' Sdsom fattigvard raknas ock enligt
 uttrycklig lag vardnad, som under vissa angifna fbrhdllanden med-
 delas af vissa f6irvaltande myndigheter,2 och, hvad viktigare dir,
 den vdrd, som a oidnslasarett och ddirmed likstallda sjukhus kost-
 nadsfritt meddelas fattiga personer, som insjuknat inom detlands-
 tingsomrode, ddir lasarettet dir belaget, men tillhbra ett annat.

 Lag ' /6 1002 SS 2, 23-26. Af kostnaderna f6r den vArd, sam hAr Ar i fraga, faller
 visst belopp eventuellt pa det fattigvArdssamhAlle, inom hvilket barnet vistades, ds dess
 skiljande frAn hemmet besk6ts (? 23). Den utgift, som jAmlikt denna regel kan hafva
 drabbat ett fattigvardssamhAlle, Ar rAttsligen att betrakta sAsom fattigvArd dels i refusions-
 afseende (F. F. S 29 ar bMde i materiellt och processuellt afseende tillAmplig), dels ock
 sA tillvida, som den vardades f6rmnga att efter uppnadda T15 Ar sjAlfstAndigt fdrvdrfva hem-
 ortsrAtt (F. F. ? 24 mOm. 4) enligt i F. F. 5 25 stadgade grunder dAraf pAverkas (vardna-
 den upphdr senast, d'a barnet uppnatt i8 ar); Lag 1902 SS 24-26. DAremot giro fattigvards-
 samhillets ifrAgavarande kostnader utan inverkan pa fririrdrarnes hemortsrAtt (Lag I902 S
 26 mom. 2) och kunna sAkerligen ej heller, hvad dem betrAffar, fdranleda tillamplig-
 heten af F. F. SS 35 f. Anmdrkningsvqrdt kr slutligen, att ersAttningsrAtt hAr ar alideles
 oberoende af den persons f6rmdgenhetsvillkor, som m6j1ligen kan vara f6r barnets f6rst5rj-
 ning ansvarig, detta Afven am hans f6rs6rjningsplikt ir ovillkorlig. Motsatsen mellan den
 gangse tolkningen af F. F. 55 i och 3 (jfr. sArsk. ofvan 5. 302 not i) och den hAr gifna
 positiva regeln har trots den senares otvetydighet framkallat processinvdndningar; P. 1904
 s. 35, 68. - Med fattigvlrd enligt I902 ars lag ndrbeslqktadt Ar det bidrag till blindt resp.
 dbfstumt barns undervisning, sam vederbbrande fattigvardssamhAlle har att gAlda, i den
 mTn fdrdldrar eller mMlsman sakna tillgAngar till erlAggande af f6r dem stadgade afgifter;
 Lag 29/5 1896 5 6 resp. Lag 1/5 1889 S 34. Den omstAndigheten, att fattigvArdssamhAlle
 har f&tt vidkAnnas dylik kostnad, har icke ansetts bAra vittne am fbrdldrarnas obestAnd i den

 grad, sam i F. F. 5 25 afses; H. 1896 5. 262. DA fraga galler barnets sjAlfstAndiga hem-
 ortsfbrvArf; blir dAremot helt sAkert Afven hir svaret ett annat. S?som regel skola alla
 blinda och d6fstumma barn, hvilkas ft5rdldrar ej ombes6rja motsvarande privatundervisning,
 bevista de offentliga skolorna. Kontrall dfver denna regels efterlefnad ut6fvas af vederb6-
 rande skolrAd resp. af fdr vissa st6rre distrikt valda dofstumskolestyrelser.

 2 F. F. S jfrd. med Lag am 16sdrifvares behandling 12/6 i885 S ii mom. i (en-
 ligt lydelse af 24/10 1890) och K. Br. 2/4 1i887 (afse underst6d At fran allmAn arbetsanstalt
 eller straffAngelse frigifn-a; kostnaderna stanna a statsverket); K. Cirk. 24/1n 1837; K. Br. 23/10
 i89i; FAngvArdsst. Kung. 1'/si s. 'a. (angA vArd, som K. B. eller fAngvArdsmyndighet beredt
 i fAngelse innanad persons barn, och ft5r hvilken ersattning sedermera eventuelit genom
 K. B:s fbrsorg utkrAfves af henortssamhAllet); H. 1876 s. 120; i888 not. B i96; P. 190 4 S. 49.

 3 F. F. S 5 jfrd. med Lasarettsstadgani S 55 och 6, K. K. 21/10 1864 S 13 samt H.
 1892 S. 1i9; 5896 not. B 418. En person -ti1lh6rs det landstingsomrade, inom hvilket
 han ager hemortsrAtt; H. 1887 5. 37; i889 s. 121; 18g9 s. 587; P. 1904 S. 75. Dar sA
 ske kan, skall intyg am den sjukes hemort ersAtta ansvarsf65rbindelsen; Lasaretsstad-
 gan S 6. Till frAgan, hvar en person skall anses vara insjuknad, se H. 1892 s. 75;

 374  BIRGER EKEBERG

This content downloaded from 132.239.1.231 on Mon, 27 Jun 2016 03:31:41 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 NAGRA PUNKTER UR VAR FATTIGVARDSRATI'TSLIGA PRAXIS

 Uttryckligen stadgadt ir ddiremot icke, att vard om- medel-
 l6sa, som i andra fall din det senast omndimnda utan uppdrag af
 fattigvardsstyrelse meddelas O lasarett eller ock ' voardanstalt fbr
 :sinnessjuka, har den rattsliga karaktiren af fattigvard. Da an-
 stalten emellertid stundom', ehuru gratisvard ej skall diga rum,
 forklarats oberdttigad att gbra ansvarsfbrbindelses afldimnande till
 villkor f6ir den sjukes mottagande, sa f6rutsdittes tydligen, att an-
 stalten, om den sjuke befinnes sakna egna medel och underha.ll
 och yard af annan, har ratt att sedermera af vederbbrande fattig-
 vordssamhdille utkrdifva ersdttning fdr vardnadskostnaderna allt
 ifran den sjukes omhTndertagande. Afven i dessa fall diger alltsa
 i sjdlfva verket anstalten behbrighet att meddela fattigvard. Och
 under sadana f6rhallanden yore icke rirnligt att fbrneka tillvaron
 :af fattigvard, om den imedell6se mottagits utan att ansvarsfdr-
 bindelse fordrats sasom villkor, ehuru dylik fordran varit berdittigad.
 .Sd har ej heller i praxis skett, och ett ofbrt6ifvadt utkrdifvande af
 ansvarsfdrbindelse af vederbbrande fattigvardssamhdille fAr alltsa i
 1de fall, dar den vardade faktiskt befinner sig i den i ? i omf6r-
 mnlda beligenheten, blott den betydelsen, att ersdtttningsratten
 genom den nya rattsgrunden gbres oberoende af svarigheten att
 bevisa, att varden utoatt i 6$fverensstdimmelse med ndimnda lagrum'.

 I innu ett annat fall, ddr praxis synes vilja antaga yard-
 rnadsbeh6righet fbr annan din fattigvardssamhdille, kan mbjligen
 sadan anses i speciella lagbestammelser f6rutsatt, namligen med
 afseende pA myndigheter, hvilka enligt lag hafva sig anfbrtrodd
 kontrollen bfver den kommunala vardnadspliktens beh6riga ut6if-
 vande och som pA den grund kunna anses diga ratt att supplera

 i893 s. 79; 1894 5. 45. Den gratisvArd, sam jAmlikt Lasarettsstadgan ?? 5 och 6 tillgodo-
 'njutes af veneriskt sjuka, s'vida de v6rdas 'a allmint rum, 6fvensom j6mlikt K. St. ang.
 sinnessjuka 14/6 I90I ? 39 af sinnessjuka straff- och rannsalkningsfangar sanit af pa grund af
 sinnessjukdom frikinda eller till fdljd af offentlig miyndighets beslut under observation stillda
 personer, t6rutsdtter i intet fall full medelldshet och ir ej att betrakta s'asom fattigv&rd.
 Kostnadsfriheten beror hir pa helt andra hansyn 6n fattigvardsriittsliga. - Personer, som
 pa grund af sinnessjukdom intagits A lasarett i st6llet f6r 'a hospital, aro i intet fall berit-
 tigade till kostnadsfri vArd; H. 1878 5. 417; 18g9 s. 615; 1893 5. 459; 1895 5. 230 not. B
 393; jfr K. St. ang. sinnessjuka ? 46. Gratisva6rd jaml. Regi. 16r Allm. Barnhuset 28/12
 i850 S 13 och f6r Allm. Barnb6rdshuset 3 /4 i852 S 2 f6ranleder ej tillimpandet af S 25.

 Detta am behofvet af vArdnad Ar trdngande. Lasarettsstadgan ?5 6, 28 mom. 2;
 K. St. ang. sinnessjuka 53 i; Lasarettsstadgan 21/10 I864 5 8; K. St. ang. sinnessjuka '/tt 1883 S 27.

 2 N. T. 1874 5. 307; H. i879 5. 362; i88o 5. 27; i88i s. 85 (plenimal); 1883 not.
 B 5II; i885 s. i85; i886 not. B 201; i888 not. B 8i8; 1890 nat. B 528; i891 5. 73, 265;
 not. B 71, 241; 1892 not. B 612. Ett drdjsmil med ansvarsf6rbindelsens utkrAfvande ut6f-
 -ver 30 dagar medf6r dAremot materiell rdttsf6rlust; nedan s. 379.
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 fattigvardsstyrelsens verksamhet vid dess tredska eller i brad-
 skande fall'.

 Men ifven dar vardnadsbeh6righet hvarken varit uttryck-
 ligen medgifven eller fbrutsatt i nogra vissa lagstadganden, har
 praxis ofta med stbd allenast af sakens natur antagit fattigvord
 vara fdr handen. I all synnerhet diro har att anteckna tvenne
 grupper af rattsfall, hvilka markera en vdisentlig utstrdickning af
 fattigvardsbegreppet.

 Till en del har denna praxis afsett att fbrekomma vadorna
 af den i F. F. S i i och i2 stadgade procedurens omstandlighet,
 i det namligen enskild person, som utan fattigvardsstyrelsens upp-
 drag tagit sig an en n65dlidande, ansetts hafva meddelat fattigvard,
 darest behofvet varit s O trangande, att hjdlp icke kunnat anskaffas
 pa den af F. F. anvisade vdagen. Detta dock endast under ytter-
 ligare en fbrutsattning af principiell natur. I motsats mot hvad
 fiirhoalandet dir med afseende pa understbd, som meddelats af offent-
 lig myndighet eller O vordanstalt, har man nadmligen har stadse
 att rakna med m6jligheten, att hjalparen ursprungligen icke afsett
 att go fattigvoardsstyrelsens arenden, utan helt enkelt velat ut6fva
 valgbrenhet. Och kostnaderna f6ir den enskilda vlg96renheten bbra
 tydligen under inga f6rha1landen komma att betraktas sasom offent-
 lig fattigvard. Innan man har kan antaga sodan vara f6r handen,
 maste soaunda konstateras, att den enskilde vardaren verkligen af-
 sett att handla i det allmannas stad och stalle. I nagra rittsfall,
 chr den har dryftade principen kommit till uttryck, var vardarens
 afsikt att ej handla Oi egen bekostnad tillrackligt tydligt gifven
 darigenom, att voardnadens meddelande haft karaktaren af yrkes-
 ut6ifning', i andra fall ater hade understbdet firanstaltats af fat-,

 Jfr inistruktionerna den 10/11 I855 fbr landsh6fdingarne ? 28; fdr kronofogdarne
 5 14 sait f6r lnsmAnnen ? 4 mom. 3 sait K. R.-s minnesbok n:r 7 (K. B. hade f6ran-
 staltat am begrafning af person, sam omkommit genom olyckshdndelse). - I praxis biar-
 slutligen vardnadsbeh6righet ansetts tillkomma jamvdl myndigheter, som haft sig anfdrtrodd
 den direkta uppsikteii bfver personer, hvilka d6rvid rtakat i behof af fattigvard; sa rege-
 mentsfdrvaltning med afseende pa manskap, som vid afskedandet varit i behof af fattig-
 vArd; P. 1903 S. 26.

 Likare, sam lIimnat hjilp pa anmodan af annan dn fattigvardsstyrelse, hade-
 vTndt sig direkt till fattigvArdsstyrelsen fdr utbekommande af ersdttning; H. i888 not. B I33;
 P. 1903 s. 3; n: R 2' 2 i9 nr 3420/1903, dir utbetalning frr ldkarehjMlp, som af fattigvards-
 styrelsens ordfi6rande enligt ingifven rTkning verkstMllts och fdrst sedermera af fattigvards-
 styrelsen godkants, f6rklarades hafva skett i den ordning, att ersattning ddrf6r af anrat
 sanihiille borde utg'.
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 tigvardsstyrelsens ordfbrande, hvilken med alit fog antagits handla
 d styrelsens och ej Oa egna vagnar'. Den har antydda principens
 tildimplighet har, mig veterligen, aldrig kommit under debatt i
 nagot fall, dar fakta legat annorledes an som nu senast sagts.
 Det oaktadt torde man aga rdtt att sluta, att det i fbrsta hand
 afg6irande har verkligen varit det trangande behofvet af hjdlp, icke
 vardarens personliga stdllning. Antoges detta sistnamnda, so vore-
 darmed statuerad en inskrdnkning i fattigvardssamhdllets sjalfbe-
 stammanderatt, som icke yore i hela sin vidd af nogra kimplig-
 hetshansyn rattfilrdigad. Ar detta riktigt, sa m'aste dock ' andra
 sidan fasth'alas, att afsikten att upptrada saosom fattigvvardssam-
 hllets stallfijretradare, darest den ej ter sig 6fvervagande sanno-
 lik pa grund af vardarens personliga stailning,, med tydlighet moste-
 framgoa af andra omstandigheter'2

 Utgaende ifrTa att en fattigvordsstyrelse icke genom att
 undandraga sig sina fbrpliktelser enligt ? i b6ir kunna befria sig
 fran kostnaderna f6r visst vordnadsfall f6ir tiden tills Oialggande att
 varda hunnit meddelas, har praxis vidare Maagt fattigvardssamhdlle,,
 som oaktadt vederbbrligen' skedd anmalan fbrsummat att uppfylla
 sin f6rpliktelse mot en beh6fvande, att utgifva ersattning fbr den
 vardnad, som jamlikt ? i kan hafva blifvit den nbdstdllde af annan
 meddelad '. Krafvet pa, att en ansbkan enligt ? i i visat sig frukt-

 H. 1885 not. B 387; P. 1904 S. 29; jfr ock s. 376 nat. 2.
 Hade sAlunda t. ex. i de s. 376 not 2 anfbrda rAttsfallen den, soni pAkalIat

 lAkarehjAlpen ach sam {drutsdttes icke vara vArdnadspliktig, sjAlf ersatt lAkaren under ut-
 trycklig f6rklaring, att han dArvid blott ville gbra utl.Agg f6r fattigvArdsstyrelsen, sait ddirpa
 utan omgang emot denna riktat ersattninosansprAk, sA hade detta utan tvifvel blifvit bifallet.
 - Krafvet p'a att vArdnadsbehofvets braLiskande beskaffenhet skall hafva gjart det om6jligt
 att afvakta fattigvArdsstvrelsens beslut, synes i praxis mindre strAngt fasthAllas, da frAga Ar
 am vArdnad, sam meddelats af fattigvArdsstyrelsens ordf6rande; P. I904 S. 29; se dAremot
 H. 1892 5. III; P. I903 S. 3.

 D. v. s. i den ardning, sam i ii ? sAgs. I H. 1882 s. 312 var den skedda an-
 s6kan icke behdrig.

 4 H. 1882 S. 419; i885 nat. B 230; 1891 nat. B 630; 1892 s. 96; P. I1o4
 5. 25; K. R. 28/2 1905 n:r 3380/190o3. SammanstAllas med de aberopade rAttsfallen fakta och
 utslag i H. i88o 5. 286; I88i not. B 22; 1884 nat. B 678; 1887 not. B ia, 29, 446; 1892
 s. III; P. 1904 s. 5, 72, sA tarde kunna antagas sasom sAkert, att fattigvArd jAmnvAl i sist
 amf6rmdlda mal skulle hafva ansetts vara f6r handen, am blott beh6rig ansBkan am fattig-
 yard bevisligen hade Agt rum, innan den enskilde inskridit med vArdnad. Att, sAsom skett
 i atskilliga bland dessa utslag, sAsom afgbrande argument fraimhalla. att vardnaden meddelats
 utan uppdrag af fattigvardssamhAllet, tarde alltsA icke pa ett utt6mmande sAtt atergifva den
 tanke, som ligger bakom den hAr ater-gifna rAttspraxis, dA ju fattigvArd afta antages vara
 f6r handen, eliuru nagot uppdrag icke f6religger. - Oriktigt Ar att, sAsom Winr-o//4, Svensk
 CivilrAtt III s. gI (med stbd af H. I892 5. iii), f6revita praxis, att den skulle anlAgga

 3 7 7-
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 1is, mdste noga fasthollas, so snart de nyss f6rut angifna omstan-
 -digheterna ej diro fdr handen. Detta fbrst och framst pa grund
 ddiraf, att en inblandning i behijrig fattigvardsstyrelses bestam-
 manderatt har icke f.r tillotas, innan dennas pliktfbrgdtenhet blif-
 vit konstaterad. Och vidare ar difven har af n6den, att vordna-
 ,dens egenskap att afse stdllfbretradande fattigvoard och icke val-
 g6irenhet bestdimdt markeras. Detta torde i praxis anses hafva
 skett med tillracklig tydlighet genom den nyss omfiirmdlda ans6kan,
 's. framt denna ombestyrts af samma person, som sedermera
 utbfvar vardnaden. Hdirvid har man dock stadse att uppmark-
 samma, huruvida icke omstandigheter sedermera intraffat, som
 stalla l6rhM1landena i en annan dager. - Det dir att framhalla, att
 den anmaning att ijfvertaga vordnaden, som moste f6religga, f6r
 -att stdllfijretradande fattigvord skall anses vara f6r handen, skall
 hafva satt just det behbriga vordnadssamhallet i tillfdlle att taga
 hand om den beh6ifvande'.

 Mot hela denna kira om antagandet af en vardnadsbeh6i-
 righet med st6d allenast af sakens natur kan tydligen den all-
 manna anmarkningen riktas, att den inkraktar po den kommunala
 sjalfbestammanderatten och detta till p? kbpet i ett fall, dar grun-
 derna fijr denna bestammanderatts ut6ifning dro genom speciella
 lagbud reglerade. A andra sidan maste dock hanvisas pa 6nsk-
 vArdheten att f6rekomma, att personer, hvilka befinna sig i den
 nodstdllda belagenhet, hvarom ? i talar, pa grund af blott for-
 mella skal blifva utan vord'2 Och betanker man, att nogon

 nAgon atskillnad i betraktelsesAtt, alit efter som enskild vardares kostnader af vardnads-
 samhllet godtgjorts frivilligt eller f6rst efter tvist. Att fattigvArd i det anf6rda rittsfallet
 antagits icke vara fbr handen, f6rkiaras fran den hir nyss fdrut angifna synpunkten. - I H.
 1893 s. 172 torde det partielia afslaget bero pA att vardaren var vArdnadspliktig.

 I Da fattigvArd jamlikt den fdregaende franistMllningen mneddelats af annan Tn
 fattigvArdssanhMle, s'a lAter denna omstUndighet s'asom regel (jfr dock s. 374 not i) F. F.
 S 25 till alla delar trida i tillimpning. I lagrunimets sista punkt talas visseriigen allenast
 -onm vard, som meddelats af ))annat fidtig5vdrdssamka//Y )e) men detta uttryck, sam blott vill
 niarkera, att inflyttningsko miunen ej genom godtyckligt meddelande af fattigvard enligt
 F. F. 5 2 kan hindra hemortsrdttsfl6rvhrf. ar otvifvelaktigt att tolka extensivt; se ock H.
 1892 S. i69; 1896 not. B 4i8; P. I904 s. 42. - Att tillAgga dr slutligen, att jimlikt F. F.
 5 32 mom. 2, jfrdt med K. F. 15/2 1855; K. K. 11/6 1877; K. K. 27/10 i886 och K. K. 11/6
 1887 ersittning kan af hemortssamhllet utkrafvas f6r vard, sam af norskt fattigvardssam-
 hAlle Idmnats svenska medborgare, och att dylik vard under s'adana ft5rha'landen jimvil
 mAste anses p?akalla tillampligheten af F. F. 5 25.

 2 Utsikten till ersAttning af fattigvardssamhMllet kan ju bestimma en enskild f6r
 .att omh5ndertaga en behbfvande.
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 ersdittningsrditt p. grund af stllf6retrdidande fattigv ird kan uppsta
 allenast om understijdet visats vara meddeladt i ijfverensstammelse?

 med F. F. ? i, och att detta lagrums granser aro synnerligen snaft
 utstakade, sd ter sig faran fbr missbruk af den af praxis utbildade
 regein ytterligt obetydlig. Till fbrsvar f6r denna kinder f6r vofriot
 afven en annan omstandighet. Harmed fbrhaller sig p'a f61jande satt.

 Det har stundom blifvit ifragasatt, huruvida icke annan
 vardare an beh6irigt fattigvardssamhdlle s' till vida stadse ratts-
 ligen skulle sta i ett annat plan an detta senare, som han fbr ut-
 bekommande af ersattning af den f6r fattigvarden ekonomiskt
 ansvarige icke kunde anlita den i ?~ 29 (och 48) stadgade sarskilda rat-
 tegangsformen, utan yore hanvisad till att gdra sitt ansprak gallande
 i vanlig domstolsvag. Sasom skal f6tr en darhan gaende uppfatt-
 fing har anfbrts, att ? 29 statuerade ett sarskildt slags summarisk
 process, afsedd till bekvamlighet f6ir vardnadspliktigt samhalle gent
 emot den fbr vardnaden definitivt ansvarige, men att ett dylikt
 summarium i bar afsedda fall sa mycket mindre yore af behofvet
 pakalladt, som n'agon vardnadsplikt icke ftrel'ge och vederbijrande
 salunda pa en annu enklare vag -- genom att neka vard - kunde
 skjuta den beh6fvande ifran sig.' Oafsedt att sistnamnda past'-
 ende i viss man tarfvar beriktigande, da ju, sasom visats, en stall-
 f6retradande vardare fbr vissa fall ar vardnadspliktig2, sa synes
 tillampligheten af ? 29 fran en helt annan synpunkt an den nyss
 angifna har rent af med nddvandighet bbra antagas. Utgar man
 namligen en gang ifran att rattsgrunden f6r krafvet h'ar just ar
 v&rdnadens egenskap af obligatorisk fattigvard, sa framst'ar det
 ock sasom synnerligen 6nskvardt, att fragan om detta begrepps
 rackvidd blir prbfvad af samma myndigheter som eljest.3 Ej blott
 den i ? 29 fdreskrifna rattegangsformen, utan ock den dar stad-
 gade korta tid f6r talans anstallande anses ock numera allmant
 har tillampliga. I Att vederb6rande fattigv'ardssamhalle snarast sattes
 i tillfaclle att fatta standpunkt till hvad som f6rsiggatt och beredes

 1 H. i88o s. 27; 1881 s. 85; 1885 s. i85 (reservanters mening).
 2 SArsk. Lasarettsstadgan S 28 mom. 2; K. St. ang. sinnessjuka ? 31; K. Cirk. 24/1r

 I837. Att processformen i dessa undantagsfall skulle vara en annan i.n i de 6friga, lhrer
 ej kunna antagas.

 3 Samma synpunkt gbr sig afven gllande med afseende pA lbsningen af hemorts-
 problemet.

 4 Se sarsk. de S. 375 not 2; 377 not. 4 anfdrda rittsfallen; se ock den uttryckliga
 bestammelsen i Lag "8/s I902 S 26.

 379,

This content downloaded from 132.239.1.231 on Mon, 27 Jun 2016 03:31:41 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 BIRGER EKEBERG

 m6jlighet att sjalft 6fvertaga vardnaden, framstar val ockso har
 mer an eljest sasom en nbdvandighet.1 Och i sjalfva verket synes
 just den omstandigheten, att ? 29 har tillampas, vasentligen fbrtaga
 verkan af de invandningar, som eljest skulle kunna riktas mot det
 af praxis utbildade begreppet stallfiretradande fattigvard.

 Det kan ifragasattas, huruvida s'adan vardare, hvarom har
 .ir tal, kan vacka refusionstalan ej blott emot hemortssamhal-
 let, utan afven mot vederborande v'ardnadssamhdlle. Det riktiga
 svnes vara att anse vardaren genom sitt upptradande hafva
 .tradt i rattsf6rhailande till det behbriga v?ardnadssamhallet, f6r
 hvars rakning v'arden ju narmast blifvit meddelad, och att s?aunda
 gdra afven detta emot honom i f6rsta hand ansvarigt. Det synes ju
 ej heller vara mera an rimligt, att vardaren befrias fran den ofta
 sa besvarliga utredningen af hemortsproblemet och fran risken af
 att en mot det presumerade hemortssamhallet vackt refusionstalan
 pa grund af bevisningssv'arigheter helt och h?dlet misslyckas. Denna
 mening har ock i praxis vunnit erkannande.2

 Den f6regaende framstallningen har narmast haft fdr 6igonen
 s'adana fall, dar en person under i i ? angifna omstandigheter

 DA fraga varit am anstaltsvard, har invTndning stundam ft5rgdfves gjorts dirom,
 att fattigvArdssanihnhllet saknat f6rmaga att sjidft amedelbart meddela nOdig vArdnad.

 2 N. T. 2874 S. 307; P. I904 S. 25; jfr ock K. R:s minnesbak n:r 5 och ii. Sar-
 skildt vigande iro naturlictvis de afvan angifna skilen, am v'arden blifvit pAkallad pa grund
 af vArdnadssanhihllets tredska. Mirk det uttrvckliga stadgandet i Lag 13/6 I902 S 23.

 Man har att naga fasthMlla, att tilhmpligheten af den i F. F. stadgade sirskilda
 ardning, fdr handlaggning af ersittningsansprak fdr lIimnad vtrdnad bestimmes efter den till
 st65d fdr anspraket anf6rda r8ittsgrundens kvalitet, nii.rmare bestimdt efter det f6rhAllandet,
 huruvida anspraket grundar sig pA v.rdens egenskap att hafva varit affentlig fattigvard eller
 icke. Ar grunden en annan, t. ex. en utgifven ansvarsfbrbindelse, sa saknar den omstTn-
 digheten all betydelse, att endera eller rent af bida parterna dro fattigvardsstyrelser; H. i88i
 S. 442; 1893 nat. B 525; 1902 S. 246; P. I9c4 S. 20. -- Med r5tta har vidare ett af lasa-
 rettsysslaman direkt mat den v'ardade vickt ansprak pa ersittning f6r sjukvard h8invisats till
 behandling i vanlig domstolsvag; K. R:s minnesbok n:r 8 och P. I903 S. 2. Annarlunda
 daremat, am anspraket i fdrsta hand riktats mat fattigvardssamhdlle; sA ock H. i888 s. 5aa,
 dir tillanpligheten af F. F. ? 4 gjardes gMllande.

 Vare sig refusianstalan i ofvan afsedda fall riktas mat vardnadssamhille eller emot
 hemortssamhalle, dr det af st6rsta vikt fbr dessa att i tid vidtaga Atgirder till bevarande af
 full ersittningsritt gent emat hemartskommunen resp. annan f6rsoirjningspliktig. A.fven
 da refusianstalan fdres ej i fr6rsta hand, utan i regressvig, rdknas ndmligen den i ? 29 stad-
 gade fristen enligt praxis frAn den tid, dA fattigvArden faktiskt bdrjade utga, ej fdrst fran
 den dag, da s6kanden sjMlf 'aades betalningsskyldighet; H. 2882 s. i8; K. R:s minnesbok n:r
 3 och iij en motsatt mening har dairemot kommit till uttrvck, H. 1895 s. 55i; minnes-
 boken n:r 5. Det harskande betraktelsesittet stimmer utan tvifvet bMst med lagens grund,
 da fristens karthet uppenbarligen afser att snarast sitta den definitivt forsdrjningspliktige i
 tillfdille att, am han s. vill, sjWf dfvertaga vardnadens ut6ffning, hvilket syfte helt ach
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 erh'allit underst6d i annan ordning an i ? i i och I 2 foreskrifves.
 Det ar emellertid af intresse att afg6ra, huruvida den stallfdretra-
 dande fattigvarden nddvandigtvis m'ste korrespondera mot den
 obligatoriska, eller om den afven kan motsvara den frivilliga offent-
 liga fattigv'arden. Detta senare skulle v-ara fallet, om fattigv'ards-
 styrelsen fbrklarat sig villig att bfvertaga kostnaderna f6r vardnad,
 som visserligen icke varit pakallad af i ? i omf6rmdlda fbrha'lan-
 den, men i b5frigt meddelats under ofvan angifna f6rutsatttningar.
 Emot liran om en stdllfijretrdidande fattigvard afven i 2 ?:s fall,
 skulle visserligen kunna hanvisas p'a det oegentliga uti att en och
 samma vardnad, som en tid framat saknat all betydelse i fattig-
 vardsafseende, sedermera helt pl6tsligt genom ett fattigvardsstyrel-
 sens beslut om ersattnings utgifvande erh'aler karaktaren af fattig-
 vard. Denna betdinklighet kan dock icke f? fbranleda till att man
 ftbrnekar tillvaron af stdllfbretrdidande fattigv'ard i 2 ?:s fall. En
 t. ex. Oa sjukhus meddelad vardnad, som ej f6ille in under ? i och
 for hvilken ersattning fdrst efterat beviljats af fattigvardsstyrelsen,
 skulle eljes icke inverka pa den vardades hemortsratt. Det hos oss
 tyvdrr blott alltf6r vanliga >>insmygandet af fattighjon blefve ock
 i hdg grad underlattadt, om hvarje beslut af fattigvardsstyrelse,
 som afsAge virdnad enligt ? 2, men som fattats fdrst efter det
 vardnaden - t. ex. af styrelsens ordf6rande - meddelats, blefve
 utan inverkan pa den vardades hemortsratt. A andra sidan maste
 dock med ledning af i det fdregaende angifna regler noga ses till,
 att stallfbretrddande vardnad och icke valgijrenhet verkligen varit
 afsedd. Eljest komme man till det resultatet, att hvad som ur-
 sprungligen afsett att vara en akt af enskild vdlgbrenhet, seder-
 mera kunde komma att utdfva offentlig fattigvards rattsverkningar
 ej blott med afseende pa hemortsf6rvarfvet, utan afven med af-
 seende pa m6fjligheten att af den v'ardade utkrafva ersattning'.

 h'alet skulle f6rfelas, om utgangen af den fdrsta refusionsprocessen kunde at bidas, innan den
 i fbrsta hand krifde behdfde vidtaga nAgon atgtrd till regressrittens bevarande. F5r beva-
 rande af regressrttt gent emot ovillkorligt f6rsdrjningspliktig anses dock den i S 29 f6re-
 skrifna tiden icke beh6fva iakttagas (K. R:s minnesbok n:r 4; K. R. /2 I902 n:r 1998/1900)
 f6rmodligen emedan m6jligheten att under vissa f6rutsdttningar utkrdfva ersdttning med an-
 litande af den f6rs6rjningspliktiges arbetskraft icke ar underkastad nagon tidsbegrdnsning
 (5 35 mom. 2; ? 36 mom. 3).

 1 ? 36 mom. i. -- Se P. I903 S. 19, i hvad utslaget angick den 4 januari i899
 verkstilld utbetalning; se ock H. i88o s. 286. Resultatet i P. 1904 S. 2 5 ir riktigt, emedan
 den enskilde v'ardarens afsikt att upptrada 'a fattigvArdsstyrelsens vtagnar ej var manifesterad.
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 Krafvet pa, att ersattning beviljats af behbrigt vardnadssamhalle',
 maste ock har, om nagonsin, fasth?alas.

 1 Har ers8ittningen beviljats af hemortssamhdIlet, sa kan latt nag misstinkas, att
 insmygande varit afsedt, ach grunderna ft'r ? 25 fdranleda s'aunda snarare Th eljest till ett
 antagande, att fattigvord varit fOr handen.

 (Bilaga )

 K. Forordningen den 9 juni 1871 angAende fattigvArden.

 ? For dfrigt skall, dir sirskilda stadganden om fattigv'ard iro meddelade, s'a-
 som i frAga am underst6d till fattigt barn i skolaldern eller till den, sam fran allmi.n
 arbetsanstalt eller fdngelse frigifves, eller am kastnadsfri vard A lasarett af medell6sa inom
 lasarettets distrikt insjuknade persaner, sam tillhbra annat lasarettsdistrikt, gilla hvad sAMunda
 Ar stadgadt.

 ? ii Den, sam vill s6ka fattigvard, eger att anmMla sig hos ordf6O'randen i fat-
 tigvArdsstyrelsen i det fattigvArdssamhille, inom hvilket han vistas, eller hos kyrkaherden
 eller annan ledamat i samma styrelse eller tillsyningsman, sam i 39 ? omf6rmales, eller
 den persan, stvrelsen kan hafva utsett att s'adan anmMlan emattaga, sait inom rate hos
 fattigvArdsf6rcstAndaren. AnmMlan amn behaf af fattigvArd mA ock g6ras has palismyn-
 dighet eller dess underlydande betjinte, sam., ddr amstTndigheterna synas pakalla Atgdrd af
 fattigvArdsstvrelsen, densamma dirom underrittar.

 I 2. i. Fattigvardsstyrelsen, sam bar att behandla fragor am beviljande af s6kt
 fattigv'ard, Mligger att g6ra sig noga underrittad am s6kandens lefnadsf6rhAllanden och be-
 hof sanit efter fbrekammande amstTndigheter bestdmma, am ach i hvilken man fattigvird
 honom lamnas mA; bbrande dirvid iakttagas, att barn, am hvilket fattigvardsstyrelse f6r-
 anlAtes taga vard, varder ej allenast fOrsedt med uppehalle ach stadig bastad, utan alven
 kristligen uppfastradt ach undervisadt.

 2. I frAga am fattigvard enligt i ? m' atskillnad icke g6ras, am den nodstallde
 tillhor det fattigvArdssamhAlle, dAr han sOker fattigvard, eller icke.

 ? 22. I fraga am fattigvArd skall svensk medbargare, f6r hvilken behaf daraf
 uppstAr. anses, med nedan stadgade undantag, hafva hemartsratt i det fattigvArdssamhdlle,.
 hvarest han senast fbrfattningsenligt blifvit eller bart blifva mantalsskrifven.

 S 25. Har nAgon fOr sig, hustru eller minderArigt barn kammit i behaf af fattig-
 vird enligt i?S under det fo5rsta kalenderar, fOr hvilket han, till fdljd af inflyttning, blifvit
 etlerA oo - icva ixfu inom visst fattigvlrdssamhille, eller har den, sam med
 afseende A tillt5nkt inflyttning rnantalsskrifvits inom visst fattigvArdssamnhalle, dit ej inflyt-
 tat; anses han icke hatva hemartsratt i det fattigvArdssamhalle, inom hvilket han sAlunda
 blifvit eller bart blifva mantalsskrifven, utan behAller han den hemartsratt, han nist dair-
 f6rut igde. Detsamma giller, dir nAgon under det fOrsta kalenderar, fOr hvilket han, till
 f6ljd af inflyttning, blifvit eller bart blifva mantalsskrifven inom visst fattigvArdssamhdlle,.
 eller under det nast fOrut gAende 'aret fOr sig, hustru eller minderarigt barn af annat fattig-
 v3rdssamhille Atnjutit fattigvard.
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